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СТАВ ЛЕН НЯ ДО ІН НО ВА ЦІЙ РІЗ НИХ СО ЦІ АЛЬ -
НОQ ДЕ МОГ РА ФІЧ НИХ ГРУ ПИ УК РА ЇН СЬКО ГО

СУСПІЛЬС ТВА

Abstract. We present the results of the sociological poll concerning the attitude of vari-
ous socio+demographic groups of Ukraine's population to the introduction of
innovative activity as the necessary precondition of the ensuring of the com-
petitiveness of Ukraine in the distribution of labor over the world in the XXIst
century on the basis of the economy of knowledge.

Пос та нов ка проб ле ми. За галь но ві до мою ни ні те зою у се ре до ви щі віт чиз ня них
фа хів ців гу ма ні тар них на ук є та, що не од мін ною умо вою со ці аль но+ е ко но міч но го
зрос тан ня Ук ра ї ни, за без пе чен ня її кон ку рен тос про мож нос ті в сві то во му роз по ді лі
пра ці в ХХІ ст. є роз ви ток еко но мі ки знань та ін тен сив не впро вад жен ня на цій ос но -
ві ін но ва цій ної ді яль нос ті в ук ра їн сько му сус пільс тві. Ра зом з тим, сус пільс тво не -
од но рід не, во но струк ту ро ва не, пе ре дов сім, за со ці аль но+ де мог ра фіч ни ми оз на ка ми
і, оче вид но, різ ні гру пи ці єї струк ту ри не од на ко во сприй ма ють ін но ва ції. От же, 
роз роб ля ю чи та здій сню ю чи будь+ я кі за хо ди дер жав ної со ці аль но+ е ко но міч ної по лі -
ти ки спри ян ня ін но ва цій но му роз вит ку, до ціль но ро зу мі ти, які сус піль ні гру пи
сприй ма ють ін но ва ції най більш по зи тив но, є най більш чут ли ви ми до них, тоб то, 
за яки ми нап ря ма ми кон цен тра ція зу силь ви яв ля ти меть ся най більш ефек тив ною.
Цим мір ку ван ням зу мов ле на ак ту аль ність зап ро по но ва но го дос лід жен ня, ме ту
яко го мож на виз на чи ти як ви яв лен ня особ ли вос тей сприй нят тя ін но ва цій різ ни ми
со ці аль но+ де мог ра фіч ни ми гру па ми ук ра їн сько го сус пільс тва.

Су час ні дос лід жен ня проб ле ми. Пос ту лат сто сов но то го, що стра те гія со ці аль но+ -
е ко но міч но го зрос тан ня Ук ра ї ни в ХХІ ст. має бу ду ва ти ся на іде о ло гії при ма ту 
еко но мі ки знань і, від по від но, ін тен сив но го впро вад жен ня ін но ва цій з орі єн та ці єю
на ви пе ред жа ю чі тем пи роз вит ку, обґ рун то ва ний знач ною кіль кіс тю на у ко вих
праць, опуб лі ко ва них про від ни ми віт чиз ня ни ми вче ни ми в ос тан ні ро ки [1, 2, 3]. А
проб ле ма ти ка влас не ін но ва цій нос ті фо ку су єть ся, пе ре дов сім, на ро лі лю ди ни, якос -
ті й по тен ці а лі люд сько го ка пі та лу, який мо же бу ти за лу че ний до та кої ді яль нос ті.
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Фа хів ці виз на ча ють люд ський ка пі тал як здат ність про по ну ва ти незвичайні 
рі шен ня, дже ре ло онов лен ня та прог ре су, вка зу ють, що в су час них умо вах йо го го -
лов не приз на чен ня – ство рен ня і поширен ня ін но ва цій [4, с. 192]. За виз на чен ням,
люд ський ка пі тал роз гля да єть ся як су куп ність на бу тих знань, на ви чок, умінь, дос ві -
ду, жит тє вої муд рос ті, норм і цін нос тей, яка під ви щує шан си ін ди ві да на рин ку 
пра ці, ви ра же ні у роз мі рі су куп ної зар плат ні і умов пра ці [5, с. 406]. З те о рі єю люд -
сько го ка пі та лу тіс но пов’яза на кон цеп ція роз вит ку люд сько го по тен ці а лу. Роз ви ток
люд сько го по тен ці а лу у най більш за галь но му виг ля ді пе ред ба чає роз ви ток трьох 
ос нов них скла до вих люд сько го бут тя – мож ли вос тей під ви щен ня ма те рі аль но го
доб ро бу ту, на бут тя і про дов жен ня про тя гом жит тя якіс ної ос ві ти, за без пе чен ня три -
ва ло го і здо ро во го жит тя [1, с. 221–222]. Ряд фа хів ців прак тич но ото тож ню ють по -
нят тя “люд ський роз ви ток” (або “роз ви ток люд сько го по тен ці а лу") з по нят тям “під -
ви щен ня якос ті люд сько го ка пі та лу” і на цій ос но ві вклю ча ють до те о ре тич ної мо де -
лі фор му ван ня та ви ко рис тан ня люд сько го ка пі та лу та йо го впли ву на еко но міч не
зрос тан ня по каз ни ки до хо ду, ос ві ти, здо ров’я [6]. Мож на вва жа ти, що ни ні в еко но -
міч ній те о рії є оче вид ним зв’язок тра ди цій них по нят тя “ро бо ча си ла” з по нят тям “ін -
но ва ція": “...ін но ва цій на пра ця – це су куп ність ін те лек ту аль них і про фе сій них влас -
ти вос тей спе ци фіч но го то ва ру “ро бо ча си ла", що ха рак те ри зу ють її від мін нос ті від
ін ших якіс них ха рак те рис тик ро бо чої си ли за леж но від пев ної сфе ри знань і тру до -
вої ді яль нос ті” [4, с. 211]. А за га лом ана ліз виз на чень і по нять, яки ми ко рис ту єть ся
су час на еко но міч на те о рія для вив чен ня ро лі люд сько го фак то ру в еко но міч но му
зрос тан ні, доз во ляє вва жа ти, що не од мін ною умо вою со ці аль но+ е ко но міч но го зрос -
тан ня є роз ви ток люд сько го по тен ці а лу, який яв ляє со бою, ок рім ін шо го, під ви щен -
ня якос ті люд сько го ка пі та лу, що, у свою чер гу, по туж но впли ває на якість су час но -
го рин ку пра ці з ті єї при чи ни, що люд ський ка пі тал є дже ре лом ство рен ня і
поширен ня ін но ва цій. 

Але як що проб ле ма ви мі ру люд сько го ка пі та лу не сто їть на по ряд ку ден но му
(між на род на ме то до ло гія ви мі рю ван ня люд сько го роз вит ку є виз на ною про це ду -
рою, а віт чиз ня ни ми вче ни ми роз роб ле но на ці о наль ну ме то до ло гію оцін ки люд сько -
го роз вит ку на віть ди фе рен ці йо ва но по ре гі о нах Ук ра ї ни [7]), то що до спроб 
ви мі ру ін но ва цій нос ті сус пільс тва проб ле ма ви да єть ся знач но менш роз роб ле ною.
(Не в ос тан ню чер гу труд но щі ви мі ру пов’яза ні з струк ту ру ван ням сус пільс тва на
со ці аль но+ де мог ра фіч ні гру пи.) То му на ве де не ниж че дос лід жен ня вар то роз гля да ти 
ли ше як ок ре мий фраг мент, який доз во ляє, зви чай но з пев ни ми об ме жен ня ми, ство -
ри ти уяв лен ня про ті особ ли вос ті, кот рі іс ну ють що до сприй нят тя ін но ва цій в різ них
со ці аль но+ де мог ра фіч них гру пах ук ра їн сько го сус пільс тва.

Ор га ні за ція і ме то ди ка дос лід жен ня. Ем пі рич ною ос но вою пред став ле но го 
дос лід жен ня бу ли ре зуль та ти со ці о ло гіч но го опи ту ван ня “Ін но ва цій ний по тен ці ал
ук ра їн сько го сус пільс тва: ве ре сень 2006 р.”, здій сне но го в ме жах на у ко во+ дос лід ної
ро бо ти “Люд ський фак тор ін но ва цій но го роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва” 
Дер жав ною ус та но вою “Інс ти тут еко но мі ки та прог но зу ван ня НАН Ук ра ї ни” та
Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг”. Опи ту ван ня про во ди лось ме то дом ін ди ві ду аль -
но го ін терв’ю за міс цем про жи ван ня рес пон ден та (“віч+ на+ віч”)у ве рес ні 2006 р. 



в усіх об лас тях Ук ра ї ни, АР Крим та міс ті Ки є ві всьо го у 132 на се ле них пун ктах: 
72 міс тах та 60 се лах. Всьо го опи та но 2143 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше.
Стан дар тні від хи лен ня при дос то вір них 95% і спів від но шен ні змін них від 0,1:0,9 до
0,5:0,5 ста но ви ли 1,28–2,13%. Рі вень до сяг нен ня рес пон ден тів – 75%. Усі від сот ко ві
ре зуль та ти, на ве де ні в таб ли цях, ок руг ля ли ся до ці лих чи сел.

Струк ту ра ана лі зу ду мок на се лен ня що до проб ле ми ін но ва цій нос ті в да но му
дос лід жен ні охоп лю ва ла та кі скла до ві, як за галь не став лен ня до ін но ва цій нос ті, яке
сфор му ва ло ся ни ні в ук ра їн сько му сус пільс тві, ві ко ві, ста те ві й ре гі о наль ні особ ли -
вос ті сприй нят тя ін но ва цій, від мін нос ті та ко го сприй нят тя за леж но від ос ві ти, 
фак ту і ха рак те ру зай ня тос ті, со ці аль но го ста ту су і ма те рі аль но го ста но ви ща.

Ма те рі а ли дос лід жен ня. За га лом став лен ня до ін но ва цій в ук ра їн сько му 
сус пільс тві на цей час до сить спри ят ли ве – 71% опи та них вва жа ли, що ін тен сив не
впро вад жен ня ін но ва цій – це доб ре; ли ше 5% дот ри му ва ли ся про ти леж ної дум ки;
для 14% опи та них проб ле ма ін но ва цій нос ті не ма ла зна чен ня (кіль кість тих, ко му
бу ло важ ко від по віс ти на це за пи тан ня, та тих, хто від мо вив ся від від по ві ді, ста но ви -
ла ра зом 10%). Але це усе ред не ні для всьо го сус пільс тва да ні. І во ни знач но ва рі ю ва -
лися, ко ли ана ліз здійсню вав ся за ок ре ми ми гру па ми на се лен ня, ди фе рен ці йо ва ни -
ми за ос нов ни ми со ці аль но+ де мог ра фіч ни ми ха рак те рис ти ка ми.

Так, як що роз гля да ти став лен ня до ін но ва цій у зв’яз ку з ві ком рес пон ден тів
(табл. 1), прос те жу єть ся чіт ка за ко но мір ність: чим стар ше ві ко ва гру па, тим мен ше в
ній час тка тих, хто ста вить ся до ін но ва цій доб ре. І як що не прос те жу єть ся яко гось
виз на че но го ві ко во го зв’яз ку з по га ним став лен ням, то зрос тан ня з ві ком бай ду жос -
ті до ін но ва цій оче вид не.

Таб ли ця 1

Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 
то ва рів, про дук тів та ві ком, %

Це мо же бу ти від дзер ка лен ням фе но ме ну при род но го по си лен ня кон сер ва тиз му
з ві ком, але не за леж но від при чин та ко го роз по ді лу ду мок, оче вид но, що ві ко ва ко -
гор та стар ше 60 ро ків не є се ре до ви щем, най більш спри ят ли вим для сти му лю ван ня
в ньо му ін но ва цій ної ді яль нос ті.

Як що ана лі зу ва ти став лен ня до ін но ва цій за леж но від ста ті, то вид но (табл. 2),
що чо ло ві ки кра ще став лять ся до ін но ва цій, ніж жін ки, при то му, жін ки не стіль ки
більш не га тив ні, ніж чо ло ві ки, в цьо му пи тан ні, скіль ки більш бай ду жі.

Це мо же вка зу ва ти, що за хо ди із сти му лю ван ня ін но ва цій но го роз вит ку ма ють де -
що біль ше шан сів бу ти по зи тив но сприй ня ти ми в чо ло ві чій ау ди то рії, ніж у жі но чій.
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Та кож, як вид но з таб ли ці 3, прос те жу єть ся зв’язок між став лен ням до ін но ва цій
і зай ня тіс тю: се ред пра цю ю чих біль ше тих, хто ста вить ся до ін но ва цій доб ре, при то -
му во ни вдві чі впев не ні ші у від по ві дях, ніж неп ра цю ю чі. 

Таб ли ця 3

Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 
то ва рів, про дук тів та фак том зай ня тос ті, %

Це мо же сиг на лі зу ва ти, що са ме ор га ні зо ва не ви роб ни че (або нав чаль не) се ре до -
ви ще, мож ли во, бу де більш ефек тив ним по лем для ін но ва цій но го роз вит ку, ніж ін ші
скла до ві со ці аль но го ото чен ня (ро дин не, рек ре а цій не се ре до ви ща то що). 

Сто сов но ха рак те ру зай ня тос ті, най більш спри ят ли вим се ре до ви щем для сприй -
нят тя ін но ва цій вис ту па ють влас ни ки при ват но го біз не су, най менш спри ят ли вим –
са мо зай ня ті (табл. 4). 

Таб ли ця 4

Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 
то ва рів, про дук тів та ха рак те ром зай ня тос ті, %
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Таб ли ця 2

Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 
то ва рів, про дук тів та стат тю, %
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При вер тає ува гу та кож мен ша при хиль ність і біль ша бай ду жість до ін но ва цій се -
ред най ма них пра ців ни ків при ват но го сек то ру, ніж се ред най ма них пра ців ни ків дер -
жав но го сек то ру. Тоб то, поп ри по ши ре ну те зу про кон сер ва тив ність і об ме жен ня
твор чої іні ці а ти ви в дер жав но му сек то рі, се ре до ви ще най ма них пра ців ни ків тут мо -
же ви я ви ти ся, при най мні, не менш ефек тив ним з пог ля ду сти му лю ван ня ін но ва цій -
но го роз вит ку, ніж се ре до ви ща са мо зай ня тих або най ма них пра ців ни ків при ват но го
сек то ру, хо ча ці гру пи на се лен ня тра ди цій но вва жа ють ся більш від кри ти ми до ін но -
ва цій, ніж пред став ни ки дер жав но го сек то ру з йо го жорс ткою рег ла мен та ці єю фун -
кці о наль них обов’яз ків.

Прос те жу єть ся зв’язок між ма те рі аль ним ста но ви щем1 і став лен ням до ін но ва -
цій (табл. 5): чим за мож ні ше жи вуть опи та ні, тим кра ще во ни сприй ма ють ін но ва ції,
тим менш бай ду жи ми до них ви яв ля ють ся.

Таб ли ця 5

Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 
то ва рів, про дук тів та ма те рі аль ним ста но ви щем сім’ї, %

Тоб то, мож на вва жа ти, що чим біль ше зрос та ти ме рі вень ма те рі аль ної за без пе че -
нос ті пе ре важ ної біль шос ті ук ра їн сько го сус пільс тва, тим біль ше бу де ін но ва цій ний
по тен ці ал кра ї ни.

1 Ана лі зу ва ли ся 5 рів нів ма те рі аль ної за без пе че нос ті: ті, хто вва жа ли, що “лед ве зво дять кін ці з кін ця ми,
гро шей не вис та чає на віть на не об хід ні про дук ти”; “вис та чає на хар чу ван ня та на прид бан ня не об хід них
не до ро гих ре чей”; “у ці ло му на жит тя вис та чає, але прид бан ня ре чей три ва ло го вжит ку, та ких як меб лі,
хо ло диль ник, те ле ві зор, уже вик ли кає труд но щі”; “жи вуть за без пе че но, але зро би ти де я кі по куп ки (квар -
ти ру, ав то мо біль то що) по ки що не в змо зі”; “мо жуть со бі доз во ли ти прид ба ти прак тич но все, що хо чуть”. 
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Со ці аль ний ста тус2 та кож впли ває на став лен ня до ін но ва цій (табл. 6) – най -
більш прог ре сив но на лаш то ва ни ми і най більш не бай ду жи ми ви яв ля ють ся під при -
єм ці і спе ці а ліс ти; най мен ше сприй ма ють ін но ва ції ро біт ни ки, во ни ж – най більш
бай ду жі до цьо го. А ось се ре до ви ще ке рів ни ків, які на йак тив ні ше ма ли б сти му лю -
ва ти ін но ва цій ний роз ви ток під лег лих, як раз нав па ки, мо же ви я ви ти ся пев ним галь -
мом цьо му про це со ві – над то ве ли ка час тка бай ду жих ви яв ля єть ся се ред них.

Таб ли ця 6
Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 

то ва рів, про дук тів та со ці аль ним ста ту сом, %

Іс ну ють пев ні зв’яз ки між ре гі о ном про жи ван ня і став лен ням на се лен ня до ін но -
ва цій. Як вид но з таб ли ці 7, най більш спри ят ли во сприй ма ють ся ін но ва ції на За хо -
ді і в Ки є ві, де що гір ше в Кри му. Пів день, Центр і Схід ста нов лять се ред ню гру пу, а
Пів ніч від різ ня єть ся най біль шим кон сер ва тиз мом.

Таб ли ця 7
Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 

то ва рів, про дук тів та  ре гі о ном про жи ван ня, %

2 Ана лі зу ва ли ся 6 ка те го рій со ці аль них ста ту сів: ті, хто вва жає се бе під при єм цем, фер ме ром, орен да рем;
ке рів ни ком або ке рів ни ком під роз ді лу під при ємс тва, ус та но ви, ор га ні за ції; спе ці а ліс том тех ніч но го або
гу ма ні тар но го про фі лю з ви щою або се ред ньою спе ці аль ною ос ві тою, служ бов цем, вій сько вос луж бов цем,
в то му чис лі СБУ, МВС то що; ква лі фі ко ва ним або нек ва лі фі ко ва ним ро біт ни ком, в то му чис лі сіль сько -
го гос по дарс тва; уч нем або сту ден том ден них нав чаль них зак ла дів усіх рів нів ос ві ти; пред став ни ком ін -
шо го ста ту су (до мо гос по дар кою, пра цю ю чим або неп ра цю ю чим пен сі о не ром, офі цій но за ре єс тро ва ним
або не за ре єс тро ва ним без ро біт ним, неп ра цез дат ним, у то му чис лі ін ва лі дом тощо. Але в да но му ви пад ку
з пе ре лі ку ста ту сів ви лу че ні ті, що нав ча ють ся (рес пон ден ти, які наз ва ли се бе уч ня ми або сту ден та ми
ден них нав чаль них зак ла дів усіх рів нів ос ві ти), то му що во ни в аб со лют ній сво їй біль шос ті є пред став ни -
ка ми ві ко вої гру пи 18–28 ро ків, а став лен ня ці єї гру пи до ін но ва цій на ве де но в таб ли ці 1.



Зви чай но, це не оз на чає, що за со ба ми дер жав ної по лі ти ки до ціль но сти му лю ва -
ти ін но ва цій ний роз ви ток ли ше в то му ре гі о ні, де став лен ня кра ще (у да но му ви пад -
ку, нап рик лад, на За хо ді), і не до ціль но зап ро вад жу ва ти цю ді яль ність там, де під -
трим ки мен ше (ска жі мо, на Пів но чі). Йти ся мо же ли ше про чер го вість та ін тен сив -
ність про це су, не об хід ність ура ху ван ня ре гі о наль них особ ли вос тей сприй нят тя ін -
но ва цій, зок ре ма, то го чи ін шо го рів ня бай ду жос ті, який пот ріб но до ла ти. Ад же
більш+менш сер йоз ний спро тив впро вад жен ню ін но ва цій у пе ре важ ній біль шос ті ре -
гі о нів не спос те рі га єть ся.

Особ ли ва роль у проб ле мі ін но ва цій но го роз вит ку на ле жить ос ві ті (табл. 8). Тут
має міс це чіт ка за ко но мір ність – чим ви ще ос ві та, тим кра ще став лен ня до ін но ва цій,
тим мен ше бай ду жих до ці єї проб ле ми, тим чіт кі ше виз на ча ють ся дум ки опи та них.
І, що над зви чай но важ ли во, са ме рі вень ос ві ти  біль ше впли ває на став лен ня до ін но -
ва цій, ніж ін ші ана лі зо ва ні со ці аль но+ де мог ра фіч ні оз на ки. Як що най біль ша різ ни ця
схваль них ду мок у по ляр них за рів нем ос ві ти гру пах ста но ви ла 42%, то в гру пах,
стра ти фі ко ва них зі ін ши ми оз на ка ми, ця різ ни ця бу ла знач но мен ше (за стат тю або
фак том зай ня тос ті – 9%; за ха рак те ром зай ня тос ті – 13%; за со ці аль ним ста ту сом –
16%; за ре гі о ном про жи ван ня – 16%; за ві ком – 19%; за ма те рі аль ним ста но ви щем –
24%).

Таб ли ця 8
Зв’язок між став лен ням до впро вад жен ня но вих (ін но ва цій них) тех но ло гій, 

то ва рів, про дук тів та ос ві тою, %

Це, оче вид но, по зи тив не яви ще, зна чен ня яко го по ля гає в то му, що са ме ос ві та, а
не ін ші фак то ри (на віть та кий впли во вий, як ма те рі аль не ста но ви ще), най біль ше зу -
мов лю ють став лен ня до ін но ва цій. Та ка іє рар хія кри те рі їв роз по ді лу сус пільс тва, які
де тер мі ну ють став лен ня до ін но ва цій нос ті, доз во ляє при пус ти ти, що са ме ос ві та є
го лов ною де тер мі нан тою ін но ва цій нос ті, а не ма те рі аль не ста но ви ще чи ін ші фак то -
ри (со ці аль ний ста тус, зай ня тість то що). Це мо же сиг на лі зу ва ти, що по до ла ти
бар’єри ін но ва цій но му роз вит ко ві в ук ра їн сько му сус пільс тві є шанс, ско рі ше, за ра -
ху нок про ри ву в ос ві ті, ніж шля хом очі ку ван ня то го ча су, ко ли прин ци по во змі нить -
ся ма те рі аль не ста но ви ще біль шос ті на се лен ня внас лі док дії ін ших, ніж ін но ва цій на
стра те гія, ру ші їв еко но міч но го зрос тан ня. 
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На ве де ні да ні да ють під ста ви для пев них вис нов ків. Зок ре ма, по рів нян ня та ких
скла до вих люд сько го роз вит ку, як ос ві та й до хід, в кон тек сті роз гля ду проб ле ми ін -
но ва цій но го роз вит ку по ка зує, що в ук ра їн сько му сус пільс тві на яв ні пев ні 
пе ре ду мо ви для по зи тив но го сприй нят тя іде о ло гії пер вин нос ті ос ві ти (в ши ро ко му
ро зу мін ні, у да но му ви пад ку як на бут тя ви со кої про фе сій нос ті в об ра ній сфе рі сус -
піль но  ко рис ної ді яль нос ті) від нос но ба гатс тва (час то на бу то го за ни ніш ніх ре а лій
сум нів ним шля хом). Прак тич не зна чен ня цьо го мір ку ван ня по ля гає в то му, що ос -
кіль ки став лен ня до ін но ва цій у пер шу чер гу де тер мі ну єть ся ос ві тою, а не до хо дом
або ін ши ми кри те рі я ми со ці аль но+ де мог ра фіч ної стра ти фі ка ції, то й най біль ші 
зу сил ля дер жа ви вар то ни ні скон цен тру ва ти на за хо дах з під ви щен ня кіль кіс них і
якіс них кри те рі їв ос ві ти. Це мо же ви я ви тись тим “ло ко мо ти вом”, який по тяг не зрос -
тан ня ін но ва цій но го по тен ці а лу ук ра їн сько го сус пільс тва, а вже по хід ни ми ефек та -
ми мо жуть ста ти пок ра щен ня ма те рі аль но го ста но ви ща, під ви щен ня со ці аль но го
ста ту су, по ліп шен ня струк ту ри зай ня тос ті, ген дер не, ві ко ве й ре гі о наль не ви рів ню -
ван ня став лен ня до ін но ва цій сто сов но знач ної час ти ни сус пільс тва. Тоб то, збіль -
шен ня “кри тич ної ма си” най більш прог ре сив но го (у цьо му кон тек сті – най кра ще ос -
ві че но го) про шар ку сус пільс тва ін тер фе рен тно впли ва ти ме на ін ші со ці аль ні гру пи
як по зи тив ний фак тор со ці аль но+ е ко но міч но го зрос тан ня. 

Крім то го, про ве де ний ана ліз по ка зує, що, здій сню ю чи будь+ я кі за хо ди що до сти -
му лю ван ня про ри ву в ос ві ті (знов+та ки, в ши ро ко му ро зу мін ні по нят тя – у цьо му 
ви пад ку як влас не ос ві ти, як нав чан ня, при щеп лен ня жит тє во не об хід них на ви чок,
як ви хо ван ня пев них якос тей, як про цес, який має три ва ти про тя гом усьо го жит тя
то що), до ціль но кон цен тру ва ти зу сил ля дер жав ної со ці аль но+ е ко но міч ної по лі ти ки
в пер шу чер гу на тих ці льо вих гру пах сус пільс тва, які за сво ї ми со ці аль но+ де мог ра -
фіч ни ми оз на ка ми є най більш чут ли ви ми до сприй нят тя ін но ва цій.

До по мог ти ці льо во му спря му ван ню від по від них за хо дів у кож но му кон крет но -
му ви пад ку мо же ін фор ма ція, яка от ри ма на в на ве де но му дос лід жен ні, а са ме: біль -
ше зу силь для сприй нят тя ін но ва цій пот ре бу ють більш стар ші ві ко ві гру пи по рів ня -
но з більш мо лод ши ми; біль ше зу силь пот ре бу ють се ре до ви ща жі нок, по рів ня но з
чо ло ві ка ми; неп ра цю ю чих, по рів ня но з зай ня ти ми; са мо зай ня тих, по рів ня но з най -
ма ни ми пра ців ни ка ми при ват но го сек то ру, ос тан ніх, по рів ня но з най ма ни ми 
пра ців ни ка ми дер жав но го сек то ру, а цих, по рів ня но з влас ни ка ми біз не су. Ін тен сив -
ні ших за хо дів пот ре бу ють гру пи менш ос ві че них, по рів ня но з більш ос ві че ни ми;
менш за мож них, по рів ня но з більш за мож ни ми; ро біт ни ків, по рів ня но з до мо гос по -
дар ка ми, пен сі о не ра ми, без ро біт ни ми то що, цих, по рів ня но з ке рів ни ка ми, ос тан ніх,
по рів ня но зі спе ці а ліс та ми та під при єм ця ми.

Як що абс тра гу ва ти ся від кон кре ти ки став лен ня до ін но ва цій у різ них со ці аль -
но+ де мог ра фіч них гру пах ук ра їн сько го сус пільс тва і спро бу ва ти оці ни ти ре зуль та ти
дос лід жен ня на більш ви со ко му рів ні уза галь нен ня, мож на, на на шу дум ку, вва жа ти,
що на леж на ос ві та є од ним з най більш зна чу щих фак то рів ду хов но го та ін те лек ту -
аль но го здо ров’я на ції, за по ру кою її май бут ньо го проц ві тан ня, під ґрун тям 
ін но ва цій но го роз вит ку. Пе ре важ ною біль шіс тю на се лен ня ос ві ті від во дить ся од не з
го лов них місць в іє рар хії про від них за галь но люд ських цін нос тей. Та ке цін ніс не ус -
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ві дом лен ня пот ре бує від по від ної ре ак ції з бо ку дер жа ви, тим біль ше, що прі о ри тет -
на під трим ка сфе ри ос ві ти уяв ля єть ся вкрай ви гід ною спра вою не тіль ки з пог ля ду
ін те ре сів лю ди ни, а з пог ля ду ін те ре сів дер жа ви, мож ли во, ще біль ше.
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